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Voor je bij ons aan de slag gaat,
word je klaargestoomd voor
het echte werk. Je volgt een
basisopleiding aan de Sogeti
Academy. Je maakt kennis met
ons bedrijf, maar ook met jezelf.
Kers op de taart is de business
course aan de Ohio University.
Hier werk je in groepen aan
drie opdrachten. Je leert snel
en effectief in teams samen te
werken. Volgens het lean- en
agile-gedachtegoed.
Check de foto’s en lees wat
Nick en Ingrid ervan vonden
op pagina’s 16 en 17.
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welkom

Hé IT’er,

De banen liggen voor jou voor het oprapen. Keuze genoeg dus. Maar wat maakt
een baan nu een hele toffe job? Vraag
het ons en je krijgt een pasklaar antwoord. Dit is waar wij voor staan.
1. Cultuur | Ons geheim is een familiaire bedrijfscultuur. En al in je eerste
maand ga je met je ‘familie’ op reis
voor een business course in Ohio.
2. Passie | Je werkt tussen allemaal
vakidioten. We hebben passie voor
ons vak en delen nog een andere liefde:
gamen. Game met ons mee!
3. Persoonlijke ontwikkeling | Je hebt
de regie over je eigen carrière. We geven jou het vertrouwen én de ruimte
voor persoonlijke groei. Pak die kans.
4. Echte doeners | We werken aan gave
opdrachten bij aansprekende klanten,
zoals KLM en Vodafone-Ziggo. We zijn
echte doeners en maken het verschil.
5. Meet & Greet | Aarzel niet en kom
naar een van onze wekelijkse meet
& greets. En wie weet heb je nog
diezelfde dag een toffe job op zak.
Simone de Boer
Teamlead recruitment
Young Professional

Herken
jij jezelf
me:
hierin? Mail
oer@
simone.de.b
sogeti.com
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Microsoft’s eretitel

Daniël Laskewitz
is MVP

18%

is het percentage vrouwen bij Sogeti
En dat is meer dan het gemiddelde in de IT in Nederland
‘Bij Sogeti heb ik de ruimte gekregen
om mij te ontplooien. Als bewijs daarvan
heb ik al twee jaar de titel Microsoft
Most Valuable Professional mogen
ontvangen. Microsoft kent deze titel
toe aan professionals die kennisdelen
hoog in het vaandel hebben staan en
dit uitdragen binnen de community. Dat
kan op verschillende manieren: door
te bloggen, te spreken op events of op
diverse fora je kennis te delen.

(13%). Maar wat ons betreft nog niet genoeg. Sogeti staat
voor gelijke kansen. We willen dat je je gehoord, gewaardeerd en thuis voelt. Met een Diversity Boost team en een
diversiteitsambassadeur willen wij meer vrouwen enthousiast
krijgen voor de IT. Dit doen we bijvoorbeeld door:
• Management trainen, inclusief werven en selecteren.
• Processen vrijhouden van mindbugs waardoor iedereen
gelijke kansen krijgt. Bij ons Talentenprogramma is de
man-vrouw verdeling bijvoorbeeld 50-50%.
• Doorstroom naar hogere functies bevorderen via een

Zo’n MVP-titel geeft je een aantal privileges. Ik word op meer conferenties uitgenodigd om kennis te delen. Eén keer
per jaar is de MVP Summit en komen alle
MVP’s samen in Redmond bij het hoofdkantoor van Microsoft. Daar pitchen de
productteams hun nieuwe ideeën voor
producten en diensten van Microsoft.
Daarnaast kan ik bij klanten het verschil
maken door mijn kennis en connecties
bij Microsoft te benutten. En natuurlijk
is het leuk om al die kennis ook intern
te delen. Ik ben vaak de vraagbaak voor
collega’s en help ze graag verder.’
Word jij onze volgende MVP? Kijk op
sogeti.nl/microsoft-professional

Female Leadership programma.
• 2 x per jaar een Vrouwen in IT-event.
• Deelname aan Girlsday waar we meisjes laten kennismaken met de mogelijkheden van IT.
• Meewerken aan een onderzoek van het lectoraat Sociale
Innovatie van Hogeschool Windesheim. Hoe kunnen vrouwen die werken in de IT behouden worden voor het vak?

‘Informeel, dat
is zó Sogeti’
Caspar Silvester, DevOps test Egineer. Lees zijn verhaal op pagina14.
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It’s not all work
Ontwikkeling binnen je vakgebied, dat is belangrijk. Maar minstens zo belangrijk vinden we plezier
hebben met elkaar. Dé manier om je collega’s beter te leren kennen. Zo ontspannen we bij Sogeti:

1.700

100 medewerkers
17 vrouwen
83 mannen

Sogetisten
en hun familie
4 zalen
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Game night

Bioscoopdag

Uit onderzoek blijkt dat een gamepauze stress
op de werkvloer voorkomt. Daarom organiseren
we regelmatig een gamenight als remedie tegen
stress. Kom je ook een keer de sfeer proeven?

Met ruim 1.700 collega’s naar de bioscoop. In
december vindt traditiegetrouw de bioscoopdag
plaats. Voor ieder wat wils. James Bond, Star
Wars, maar ook keuze genoeg voor de kleintjes.

850 kinderen

Sinterklaasfeest

Jouw eigen activiteit

Vol verwachting klopt het hart van ruim 850
kinderen. Heel veel sinterklaasliedjes gaan vooraf
aan de komst van de Sint. Heb je zelf geen
kinderen, dan kun je vast als Piet aan de bak.

Via So4Me, de personeelsvereniging van Sogeti
kun je deelnemen aan informele activiteiten die
door medewerkers zelf worden georganiseerd.
Een motordag, bootcamp of een workshop.

Young Sogetist of the Year
Young Sogeti, het netwerk voor
medewerkers jonger dan 32 jaar,
kiest elk jaar de Young Sogetist
of the Year! Sogeti wil jong talent
belonen. Onze talenten werken
dagelijks aan de meest uiteenlopende en uitdagende projecten
en daar zijn we trots op!
Deze prestaties zijn niet vanzelfsprekend en met de Young

Sogetist verkiezing besteden we
hier aandacht aan. De drie waarden van Young Sogeti spelen een
belangrijke rol in de verkiezing: Fun,
Unite en Educate. Dit terugkerende
event is een mooi moment om je
directe collega te nomineren en je
waardering te laten blijken. Kies jij
voor Sogeti? Wie weet word jij de
nieuwe Young Sogetist of the Year!
7

ambitie

Charlotte Janus (26)
Young Sogetist of the Year

Charlotte bedacht
een algoritme om
medewerkers te
behouden.

‘Je doet
het samen’
8
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In 2019 werd Charlotte Janus Young Sogetist of the Year, een eretitel
die ze binnensleepte met een goed idee en hulp van collega’s. Oftewel:
typisch Sogeti.

Ze zat in Australië tijdens de finaleavond.
‘Die was een week verschoven en ik had mijn
vakantie al gepland’, zegt ze. ‘Ik heb mijn overwinning via een live-verbinding meegemaakt.’
Het onderwerp van haar winnende idee was
medewerkersbehoud. ‘De vraag was: hoe kunnen we data inzetten om collega’s langer bij
ons te houden? Dan moeten we bijvoorbeeld
gegevens combineren over
salaris, groei, kinderen.’ Goed
idee, innoverend ook, maar
Charlotte is geen ontwikkelaar en geen technisch tester.
Hoe werk je zo’n idee dan
verder uit? ‘Dat is bij Sogeti
niet zo heel ingewikkeld’, zegt
ze. ‘Je doet het samen. En
daarom organiseerde ik een
hackathon. Een laagdrempelige manier om
van alle disciplines in het bedrijf gebruik te
maken’, zegt ze. En geeft ze meteen toe: ‘Ik
had al een flink netwerk, dat hielp.’

is. Op een feestje zou ik het zo omschrijven:
Sogeti is een groot bedrijf met genoeg mogelijkheden om je te ontwikkelen, maar niet
zo groot dat je er je weg niet kunt vinden.’
Het vervolg van haar winnende idee is daar
een mooi voorbeeld van. Ze stapte zelf naar
de directie met de vraag: wat ik nu in handen
heb, kan ik daar verder mee? De directie
hapte niet meteen, maar
ze kwam wel terecht bij
employability services.
Haar idee staat nu in de
backlog van de Makerszone.

‘Ik wil iets
betekenen
en dat kan
bij Sogeti’

Persoonlijk contact
Zo was ze voorzitter van het Young Sogetibestuur, organiseerde ze evenementen en is
ze nu onder andere coach van young professionals. ‘Ik wil iets betekenen. En dat kan bij
Sogeti. Dit is een bedrijf waar samenwerking
en initiatief je verder kunnen brengen. Een
IT-bedrijf waar persoonlijk contact belangrijk

Eigen input

‘De begeleiding van Sogeti
bij het zetten van een
nieuwe stap is heel positief.
Het komt je niet aanwaaien, maar met
eigen initiatief en een goede dosis ambitie
kom je heel ver.’ Charlotte werkt nu bij de
Sogeti Academy en adviseert klanten over
opleidingen. Daarnaast is ze twee avonden
in de week in Vianen voor bijvoorbeeld een
gamenight, event of cursus. En als Young
Sogetist of the Year is ze ook nog eens
ambassadeur van het bedrijf. ‘Maar’, zegt
ze, ‘ik was altijd al druk. Wat ik over vijf jaar
doe? Geen idee, als ik me hier kan blijven
ontwikkelen, werk ik nog bij Sogeti. Ik heb
het naar mijn zin.’
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Sogeti Studentenunit
(en de springplank van Tim naar een job)

De Sogeti Studentenunit is een community van derdeen vierdejaars IT-studenten. Tim Backx was twee jaar
lid. Het leverde hem uiteindelijk zelfs een baan op.

Tim Backx (27)
Agile Test Engineer

‘Of ik mijn baan aan de Studentenunit te danken heb? Indirect wel.
Voor mijn afstudeeropdracht zocht
ik specifiek naar een AI-onderwerp.
Ik zette de vraag uit in het netwerk
van de Studentenunit en kreeg al
snel twee vraagstukken. Omdat
je lid bent van de unit gaat het
selectieproces sneller en heb je
voorrang op studenten van buiten.

Ik heb die opdracht intern gedaan,
bij de AI-divisie. Zo leerde ik al veel
mensen kennen. Direct na mijn afstuderen bood Sogeti me een baan
aan. Nu zit ik gedetacheerd bij
VTTI, een internationaal bedrijf dat
olieterminals beheert. Hier bouw
ik aan een nieuw softwaresysteem
waar de terminals op draaien.
Ja, ik had ook andere opties, met

6 redenen om lid te worden van de Studentenunit
1. Verbeter je persoonlijke vaardigheden
‘Je wordt lid om er zelf beter
van te worden. Dus gebruik
de kansen die de Studentenunit je biedt. Via de Sogeti
Academy worden workshops
en trainingen aangeboden,
zoals presenteren/pitchen of
didactische vaardigheden.’

10 Sogeti enter

2. Breid je kennis uit

3. Leer Sogeti kennen

‘Je kunt cursussen doen waarbij je certificaten haalt. Handig voor als je afgestudeerd
bent. Ik haalde een certificaat
op een onderdeel dat in mijn
studie niet voldoende aan
bod kwam. Het gaf me een
voorsprong op mijn medestudenten.’

‘Natuurlijk, ik ben naar een
paar thema-avonden geweest.
Dan zie je wat voor bedrijf
Sogeti is, wat voor mensen
er werken, wat voor sfeer
er hangt. Je krijgt een eigen
Sogeti-account waarmee
je toegang tot het intranet
krijgt.’

‘Als je ambitie
hebt, zou ik zeker
lid worden’
meer salaris, maar alleen Sogeti
bood me opleidingen en certificering aan om uiteindelijk mijn
toekomstbeeld te verwezenlijken.
Ik zou zeker lid worden van de
Studentenunit, als je tenminste
ambitie hebt. Het biedt je een netwerk en de mogelijkheid om alvast
wat certificaten te halen. Heb ik
ook gedaan.’

4. Vergroot je netwerk
‘Door mijn lidmaatschap werd
ik interessanter voor recruiters. Doordat je gewoon iets
extra’s doet, val je direct op
in de markt. Door de mensen
die je tijdens je studie al leert
kennen, ben je straks ook
beter inzetbaar.’

5. Stage en afstudeeropdracht bij Sogeti

6. Maak binnen een
dag kans op een baan

‘Ik vond bij Sogeti een interessante onderzoeksvraag. Ik
onderzocht of een nieuwe
testaanpak voor een Machine
Learning systeem mogelijk is.
Je moet zelf ideeën aanbrengen, dat levert een onderscheidende opdracht op.’

‘Sogeti wil op deze manier
talenten aan zich binden.
Omdat je het bedrijf kent en
al een netwerk hebt, is die
stap makkelijker. Het leverde
mij een toffe job op. Maar het
mooie van de Studentenunit is
dat je nergens aan vastzit.’

Lid worden? Kijk op sogeti.nl/werken-bij-sogeti
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Zó
Sogeti

Wie kunnen je beter vertellen hoe het is om bij Sogeti te
werken dan Sogetisten zelf. Dit zijn Suzanne, Casper en
Johanna, misschien wel jouw nieuwe collega’s …

12 Sogeti enter

Suzanne Jenniskens (23)
Microsoft Ontwikkelaar

‘Uitdaging, nuttig
bezig zijn en
blijven leren’

‘Bij mijn eerste gesprek merkte ik al
dat de sfeer bij Sogeti heel fijn is. Er is
ruimte voor humor, het is ontspannen.
Supertof zijn ook de game-avonden.
Sogeti organiseert veel van dit soort
events. Ook meer inhoudelijk, zoals
het VINT-symposium. Wil je Sogeti
leren kennen, dan zou ik je meenemen
naar een van die events. Sfeer is belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om
je werk. En ook dat spreekt me enorm
aan. Ik werk aan een project van DUO

voor het vastleggen van onderwijsdeelnames en -resultaten. We bouwden daar een heel nieuw applicatielandschap. Nu komen er beheertaken
bij. Het werk is divers en dynamisch. En
het gave is dat zowel de technische als
de menselijke kant van IT hier samenkomen. Ik kan me breed ontwikkelen.
Sogeti combineert uitdaging, nuttig
bezig zijn en blijven leren. Precies wat
ik wil. Bovendien heb ik de vrijheid om
te kiezen waar ik heen wil.’

Bekijk hier hoe
Sogeti het beste
in Suzanne naar
boven haalt.
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Caspar Silvester (31)
DevOps test Engineer

Bekijk hier
waarom Caspar
koos voor Sogeti.
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‘Wie ben je, wat
zijn je talenten,
hoe helpen we
je verder’

Fotograaf: Stephanie Verhart

‘Een vriend vertelde me dat Sogeti kijkt
naar wie jij bent, je talenten en hoe ze je
verder kunnen helpen in plaats van naar
skillsets en ervaring. Dat is ook echt zo.
Supertof vond ik de reis naar Ohio. Je
leert elkaar kennen op een informele
manier. Typisch Sogeti. In dit werk kijk
je in korte tijd mee in de keuken van
verschillende top 100 bedrijven. Zo
leer je meer perspectieven kennen en
groei je uit tot expert. Ik zag trouwens
op tegen die detachering, maar Sogeti
bereid je hier goed op voor. Ik werk nu
bij Bureau Keteninformatisering Werk
en Inkomen aan het beveiligen van
berichtenverkeer tussen de databases.
Dit doe ik via het implementeren en
testen van end-to-end security. Superinteressant, omdat je ook kennis nodig
hebt van infrastructuur en simulatie
daarvan. Nieuwe dingen, daar krijg ik
energie van.’

Johanna Stegink (27)

Test Automation Engineer

‘Verschillende
ervaring in diverse
omgevingen’

‘Sogeti voelde gelijk goed. Iedereen
is open en bereid om te helpen. Hoe
specifiek je vraag ook is. Ik kan drie
dingen in dit werk combineren. Mijn
leergierigheid, want er zijn steeds
weer nieuwe technieken om te leren.
Mijn behulpzaamheid, want ik bouw
software die het leven van mensen
makkelijker maakt. En daarmee dus
ook mijn praktische instelling. Elke dag
is trouwens anders. De ene dag bouw
je een nieuwe functie, de andere probeer je te achterhalen waarom iets niet
functioneert. Het tofst? Toen ik net in
dienst was kon ik in vier maanden mijn
Microsoft Certified Solutions Developer-certificaat halen. En ondertussen
doe je verschillende ervaringen op in
diverse omgevingen. In een strakke
organisatie of juist in een klein team
waarin je meer zelf kunt beslissen. Het
is gewoon heel afwisselend werk.’

Een stel vakidioten bij elkaar,
die het leuk hebben.
Bekijk het hier.
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Ohio, here we come!
Young Professionals krijgen bij ons een unieke business course aangeboden: een training in Ohio van drie weken. Iedere twee maanden vertrekt
er een nieuwe groep. Ben jij er de volgende keer bij?

Nick van der Woude (29)
Product consultant

‘Het ging snel. Ohio is een goede start. Je hebt meteen
een enorm netwerk vanuit alle units. Je werkt er samen
met testers, developers, engineers. Daar kan je op terugvallen. Dat is voor mij de winst van Ohio. Na Ohio en
de basisopleiding kon ik meteen aan de slag bij FRISS,
gespecialiseerd in fraudedetectie. Ik implementeer de
FRISS-software bij verzekeraars. Mijn idee van Sogeti:
heel toegankelijk. En je kunt er je ambitie kwijt.’

‘Ik heb in Ohio
meer over mezelf
geleerd’

*
Ingrid Schuiten (26)
Agile Test Engineer

‘Ik heb tijdens de introductieweek en in Ohio meer over
mezelf geleerd. Welke waarde kan ik geven aan een
team? Ik heb op hoog niveau gevoetbald, dus ik wist:
ik ben een teamplayer. Dat besef werd in Ohio opnieuw
aangewakkerd. Ook nu moet je je plek kennen in een
team, je taak uitvoeren en ruimte geven aan de sterke
punten van anderen. Dat is ook wat de klant verwacht.
We doen het samen.’
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1 Ohio University is een van de oudste
universiteiten van de Verenigde Staten.
In 1808 gingen de deuren open voor
studenten. 2 Start nieuwe weekopdracht.
Aftrap van een nieuwe weekopdracht.
3 Hocking hills. Frisse neus halen tijdens
een wandeling in de fraaie natuur.
4 Tussenstop in Atlanta. Met z’n allen
onderweg. 5 Samenwerken. Een spelletje
speel je nooit alleen. 6 Geslaagd! Drie
weken opleiding achter de rug. 7 Bezoek
aan honkbalgame. Dit is de populairste
sport van dit land. Kort hierna hadden
we onze eigen homerun, terug naar
The Netherlands.

2
Weekopdracht

1
Ohio University

4
Next stop

3
OHIO UNIVERSITY

Frisse neus halen

OHIO
5
Samenwerken

6
Strike a pose

Weten
hoe het er
écht aan
toe ging?

7
Homerun
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journey

De weg
naar
de top

Klaar voor de start van je carrière? Mooi,
riemen vast want daar gaan we! Sogeti
neemt je mee op weg naar de top.

1

Stap
aan
boord

2

Laat
zien wie je
bent en leer
Sogeti
kennen
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3

Ga op
business
course naar
Ohio

7
The sky
is the limit

6 Blijf
5

4

ontwikkelen.
Leer en
diplomeer

Ga aan
de slag bij de
top van de
top

Specialeer je.
Word Pro!
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security

Aanvallen!
Het ongeautoriseerd downloaden van databases, een Twitter-account overnemen of
letterlijk binnendringen in het kantoor van de hoogste baas, het hoort allemaal bij het
werk van Bas de Heer, Senior Information Security Specialist en lid van het Red Team.

20 Sogeti enter
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‘Ergens binnenkomen waar je
niet binnen mag komen, iets
openmaken wat dicht zit, dat is
de kick van mijn werk’
Naast zijn cola op het tafeltje in het Amsterdamse café ligt een setje lock picks. En drie
hangsloten van wisselende kwaliteit. Zelfs
het ABUS-slot klikt hij na nog geen vijftien
seconden open. ‘Ergens binnenkomen waar je
niet binnen mag komen, iets openmaken wat
dicht zit, dat is de kick van mijn werk.’

aanval wordt in het diepste geheim voorbereid. Een bedrijf beschrijft bijvoorbeeld wat
zij hun “kroonjuwelen” vinden. De specifieke
onderdelen die zij willen beschermen zijn
bijvoorbeeld persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen en testresultaten. Vervolgens trekt
het team ten strijde.

Zwakheden aantonen
Zijn verhalen klinken als scénes uit een
tv-serie, maar het doel van zijn acties is
eenduidig: het aantonen van zwakheden in
de security, zowel online als offline. Dat doet
Sogeti steeds vaker volgens Red Teaming,
een methode waarmee je op drie niveaus de
security test: applicatieniveau, systeemniveau
en mens- en procesniveau. ‘Onder dat laatste
valt fysieke beveiliging, waarbij we proberen
een bedrijf binnen te gaan. Het Red Team
is het aanvallende team’, zegt hij. ‘De naam
komt van het spel “Capture the flag”. In opdracht van bedrijven vallen wij een systeem
in de breedte en de diepte aan. Volgens een
uitgekiend aanvalsplan, waar soms weken
van voorbereiding aan voorafgaan.’

Bedrijf binnendringen
‘Het spannendste van Red Teaming is social
engineering, het fysieke onderdeel’, zegt
Bas. ‘Daar dringen we letterlijk bij een bedrijf
naar binnen. De beveiliging omzeilen, de
camera’s. Het is soms heel eenvoudig: je
doet je bijvoorbeeld voor als liftmonteur. We
hebben van tevoren gecheckt welk bedrijf
het liftonderhoud doet en met welk planningsprogramma zij werken. Dan kun je een
beveiliger vrij makkelijk overtuigen: ‘Oh, staat
het weer niet in het systeem. Het is ook altijd
hetzelfde.’ Ja, je moet soms recht in iemand
zijn gezicht staan liegen.’ Zijn Amsterdamse
bluf – hij groeide op in hartje centrum – komt
hem daarbij goed van pas.

De kracht van Red Teaming
Red Teaming ontwikkelt zich razendsnel, omdat bedrijven zich steeds beter moeten wapenen tegen de groeiende digitale criminaliteit.
Geen bedrijf wil dat hun systeem wordt
gehackt en informatie op straat komt te liggen. Dat betekent immers enorme reputatieschade. ‘Bij normale testprocedures weet
je dat een applicatie getest gaat worden. De
kracht van Red Teaming is dat de doelwitten
niet weten dat ze aangevallen worden.’ Een
22 Sogeti enter

Heterdaadje?
‘Wij zijn in kantoorruimtes gekomen van
vooraanstaande personen. Dan giert de
adrenaline wel door je lijf. Het allerleukste
is gepakt worden. Uiteindelijk doen we het
daarvoor.’ Maar zelfs een beveiliger die denkt
een heterdaadje te scoren, moet op zijn
hoede zijn. Het Red Team laat een brief zien
met toestemming en een telefoonnummer.
‘Als de beveiliger dat belt om te verifiëren,
krijg hij een collega van ons aan de telefoon.
Ja, we gaan tot het uiterste.’
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start up

Start je carrière
bij Sogeti
Een baan in één dag: je bent slechts
5 stappen verwijderd van een toffe
job bij Sogeti.

5

Bij een goed gesprek heb jij een
toffe job op zak!

4
3

Geslaagd?
Een sollicitatiegesprek volgt.

1

2

Mail je (open)
sollicitatie
met cv.

Doe de capaciteitentest en vul
een persoonlijkheidsprofiel in.

Is er een match,
dan ben je
welkom op onze
Meet & Greet.

w

Kijk op sogeti.nl/werken-bij-sogeti

